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شيوهاثربخشيفرهنگبراقتصاد

غرب ب��ا تأكيد بر راسيوناليس��م )عقالني��ت ابزاري(، 
مي كوشد تا اصولي جهانش��مول براي رفتار اقتصادي 
جوامع تجوي��ز نماي��د، در حالي كه عنص��ِر فرهنگ 
حتي وراي عقالنيت مادي، در تعيين ساختار و رفتار 
اقتصادي نقش آفرين اس��ت. به عنوان مثال اگر طبق 
عقالني��ت ابزاري، اصالت س��ودآوري مطرح باش��د و 
انسان موجودي طالب سود –به عنوان مطلوب نهايي- 
انگاشته شود، هر بازار و صنعتي كه سودآوري داشته 
باش��د بايد الجرم جزئ��ي از اقتصاد ي��ك جامعه قرار 

گيرد. 
 در حالي كه اين مسئله نادرست بوده و در واقع فرهنگ 
دليل اصلي رفتارهاي اقتصادي و تعيين كننده چگونگي 
بروز اين رفتارهاست. مكانيسم تأثير فرهنگ بر اقتصاد 
از الگو يا مكتب خاصي - همچون اصالت سود- پيروي 
نمي كند و هر گونه انديشه بشري مي تواند بروز ويژه و 
منحصر از رفتار وي داشته باشد. به عنوان مثال صنعت 
»گوشت خوك« يا اقتصاد »جنسي« به رغم سودآوري 
سرشار اقتصادي، در بس��ياري از كشورهاي اسالمي 
اساساً موضوعيت ندارد و اين امر، خود دليلي بر مدعاي 
غلبه فرهنگ بر تصميم گيري بر مبناي اصول عقالنيت 

ابزاري است. 
با توجه به اي��ن موضوع نمي ت��وان الگوي��ي جامع و 
جهانشمول براي رفتار اقتصادي انسان در نظر گرفت 
مگر اينكه تفاوت فرهنگي انس��ان ها را از اساس انكار 
نموده و دچار يكس��ان انگاري در متد زيس��ت بشري 
شويم. نظام سرمايه داري كه در عصر حاضر بنا به داليل 
متعدد سياسي و... توانسته استيالي خود را بر جهان 
اظهار كند، تا چندي پيش اصرار بر اين يكسان سازي 
ارزشي در رفتار اقتصادي داشت و برمبناي همين اصل 
از دهكده جهاني سخن مي گفت، كه حتي در ساليان 
گذشته نقدهاي بسياري بر همين طرز تفكر از سوي 
اساتيد اقتصاد و فلسفه غرب نيز وارد شده است. تجربه 
يكسان سازي، پيشتر نيز درحالي در كشورهاي بلوك 
شرق تحت تأثير مكتب ماركسيس��م به اجرا درآمد و 
قائل به انكار تفاوت هاي فرهنگي و رفتاري انس��ان ها 
بود كه امروزه با فروپاشي بلوك شرق، ديگر خبري از 

مروجان اين تئوري ضدفطرت نيست. 
اقتصاد داراي مباني فرهنگي است و اصل وجود رابطه 
بين اقتصاد و فرهنگ، امري واضح اس��ت. اساس��اً هر 
نظام اقتص��ادي، فرهنگ مختص به خ��ودش را دارد 
و مباني دارد ك��ه طبق مباني فرهن��گ آن جامعه به 

وجود مي آيد. 
انكارفرهنِگاقتصاديازسويغرب

ليبراليسم گرچه با تكيه بر اقتصاد بازار، متكي به عدم 
دخالت هرگونه جهت گيري فرهنگي و نظام ارزش��ي 
بر فرايندهاي اقتصادي اس��ت و دخال��ت ايدئولوژي 
در اقتصاد را مانع توس��عه معرفي مي كن��د، اما حتي 
بس��ياري از اقتصاددانان غرب نيز خود به اين مسئله 
اذعان مي نمايند كه همين طرز تفكر، خود برخاسته 
از ايدئولوژي اس��ت ك��ه فرهنگ مدرنيت��ه بر فضاي 
غرب مس��لط نموده اس��ت. فرهنگي كه مي توان در 
عصر حاض��ر تجل��ي آن را در نظام »س��رمايه داري« 

مشاهده كرد. اصالت سرمايه در اقتصاد غرب، ساليان 
درازي توس��ط فيلس��وفان مدرن طي طريق نموده تا 
به عن��وان ارزش كليدي جامعه غربي پذيرفته ش��ده 
اس��ت. اگر ليبراليس��م تأكيد و ادعا بر آزادي در نفي 
يا پذيرش هرگونه انديش��ه دارد، پس چ��را مخالفان 
نظ��ام س��رمايه داري در دولت هاي غرب��ي، به هرج و 
مرج طلبي متهم مي ش��وند؟ آيا اگر در اصول فلسفي 
جهان شناسي نظام سرمايه داري نظير »فردگرايي« و 
»انسان محوي«، »اصالت سود« تشكيك صورت گيرد، 
در مقام عمل آيا سيستم اقتصادي غرب آن را خواهد 
پذيرفت؟ يا اين ادعاي آزادي و بي جهت بودن اقتصاد، 
امري محال است تا سيس��تم اقتصادي ساير كشورها 
نيز به بهانه يكسان بودن مباني و اصول علم اقتصاد- و 
اساساً »علم« خواندن اقتصاد- همگرا و همراستا با اين 

سيستم سرمايه داري گام بردارد؟ 
س��ير تجربه تاريخ اقتصادي خود غرب نيز مؤيد تأثير 
همه جانبه فرهنگ بر رفتار اقتصادي اس��ت. به عنوان 
مثال اروپا در بدو رنسانس، نظام اقتصادي ويژه خود را 
داشت و نوعي از اقتصاد متكي بر تفكر مسيحي را دنبال 
مي كرد. حتي در ابتداي رنسانس، تفكري در جامعه به 
وجود آمده بود كه انسان مي تواند از معيشت و اقتصاد 
بگذرد و مس��تمراً به عب��ادت بپردازد. اي��ن در حالي 
اس��ت كه با گذشت حدود400 س��ال و پس از آن كه 
مباني تفكر ليبرال در جامعه غربي حاكم شد، اقتصاد 
سرمايه داري نيز شكل گرفت. در اقتصاد سرمايه داري، 
اس��تعمار داخلي و خارجي موضوعيت يافت و اساساً 
فرهنگ استعماري و اقتصاد س��رمايه داري در نسبت 
بس��يار نزديك با يكديگرند. كش��ورهايي كه فرهنگ 
اس��تعمارگري در آنان پررنگ تر اس��ت، پس از مدتي 
به قدرت هاي برت��ر اروپا تبديل مي ش��وند. به عنوان 

مثال انگلستان كه از نظر ژئوپولتيك، موقعيت برخي 
كشورهاي اروپايي را ندارد اما به دليل استعمار، به يكي 

از قدرت هاي اصلي صنعتي اروپا تبديل مي شود. 
استفادهازابزارهايفرهنگيبراياقتصاد

يكي ديگ��ر از داليلي كه ادعاي اس��تقالل فرهنگ از 
اقتصاد را به چالش مي كشد، استفاده از ابزار فرهنگ 
براي ترويج يا تحديد يك رفتار اقتصادي است. گرچه 
غرب، دخالت فرهنگي در چرخ��ه اصطالحاً طبيعي 
اقتصاد را محك��وم مي كند، اما در همي��ن غرب، ابزار 
تبليغات به منظور شكل دهي به رفتار فرهنگي منجر 
به بروز يك رفتار اقتصادي بسيار مورد استفاده است. 
جالب اينجاس��ت كه حتي همين تبليغ��ات تجاري، 
مبتني بر »فايده انگاري« نيس��تند و چه بس��ا مشوق 
رفتاره��اي اقتصادي يا تهيه محصوالتي هس��تند كه 
اساس��اً هيچ فايده اي براي مصرف كنن��ده ندارند و از 
طريق تهييج احساسات و »مفيدنمايي« محصوالت، 

فرد را مجاب به بروز رفتاري اقتصادي مي نمايند. 
البته بعد »اصالت س��ود« نهايت��اً در تبليغات تجاري 
نيز به چش��م مي خورد، اما س��ؤال جدي اينجاس��ت 
كه »اصالت سود براي چه كس��ي« موضوعيت دارد؟ 
اصالت س��ودآور بودن ب��راي مصرف كنن��ده، يا براي 
»سرمايه دار«. اينجاست كه دم خروس لفاظي ها خود 
را نشان مي دهد و مشخص مي ش��ود اصالِت سود هم 
صرفاً براي تأمين منافع س��رمايه داران كارايي دارد و 
عموم مردم جامعه بايد رفتار خود را در جهتي تنظيم 

كنند كه سرمايه داران به منفعت بيشتري برسند. 
فرهنگاقتصاديبرخاس�تهازاسالمنيزبر

تكثرفرهنگي
دين اس��الم به تفاوت فرهنگي اصال��ت ويژه مي دهد 
و اين تفاوت ها را ويژگي خلقت انس��ان برمي ش��مرد 
»وجعلناكم قبائل و ش��عوبا لتعارفوا«. برخالف ساير 
نظامات كه مي كوش��ند براي انس��ان ها، پايه رفتاري 
مش��ترك ارائ��ه دهن��د، در اس��الم تأكي��د اصلي بر 
تفاوت هاي فرهنگي و در مقابل شكل دهي به يك نظام 
هنجاري از »بايدها و نبايدها« است. به عبارتي اسالم 
بر خالف رويه هاي حاكم در سيس��تم هاي اقتصادي 
غرب كه سالياني كش��اورزي را مبناي نهايي اقتصاد 
برمي شمردند )فيزيوكراتيسم(، روزگاري بازرگاني را 
به عنوان مبناي مشترك و اساس اقتصاد جوامع ترويج 
مي كردند )مركانتليسم( و در برهه اي كار را تنها عامل 
مولد اقتصاد مي دانستند )ماركسيسم( و اكنون به پول 
و سرمايه به عنوان مهم ترين محرك اقتصاد مي نگرند 
)كاپيتاليس��م(، در نظام اقتصادي اسالم، تفاوت هاي 
فرهنگي از ابتدا معين كننده نظام حاكم بر اقتصاد يك 
جامعه است. لزومي ندارد كشوري با فقدان پايه هاي 
كش��اورزي و به عنوان مثال وجود نيروي كار فراوان، 
زيردست كشور ديگر با منابع زميني سرشار قرار گيرد 
يا كشوري كه از نظر جغرافيايي مي تواند اقتصاد خود 
را مبتني بر تجارت ش��كل دهد، بنا به فرامين صادره 
نظام سرمايه داري، همواره كارگزار كشورهاي ابرقدرت 

سرمايه داري باشد. 
لذا به نظر مي رسد، به رغم كوشش برخي اقتصاددانان 
اسالمي براي يافتن يك اصل جهانشمول براي بنانهادن 
نظام اقتصاد اس��المي، از قضا انعطاف اس��الم مقابل 
مدل هاي مختلف اقتصادي بر مبن��اي فرهنگ خود 
نقطه قوتي است كه حذف آن مي تواند مشكل آفرين 

باشد. 
اما آنچه در نظام اقتصادي اس��الم بر آن تأكيد ش��ده 
است، اوالً همان نظام هنجاري است كه حدود شرعي 
اقدامات و رفتارهاي اقتص��ادي را تعيين مي نمايد. از 
جمله حفظ قواعد و مرزهاي شرعي در رفتار اقتصادي 
مي توان ب��ه حفظ اين ح��دود در مص��رف اقتصادي 
)مثاًل پرهيز از اس��راف يا حرمت مص��رف محرمات( 
حدود ش��رعي در توليد و توزيع )مثاًل حرمت توليد و 
توزيع شراب(، حدود شرعي در فروش )مثل غش در 
تبليغ محصول، كم فروش��ي و...( و نيز حدود شرعي 

در تعامالت و تبادالت مالي )مثل پرهيز از ربا( اش��اره 
نمود. ثانياً عالوه بر اين حدود شرعي، بايد روح تمامي 
فعاليت هاي اقتصادي در راستاي شكل دهي به جامعه 
توحيدي باش��د. در اين بعد ديگر صرفاًً شكل ظاهري 
احكام و ح��دود مدنظر نيس��ت و رفتارهاي اقتصادي 
كه خ��الف روح نظام توحيدي باش��ند –از هر جنس 
فعاليت- نمي توانند مقبول باش��ند. ب��ه عنوان مثال 
رفتارهايي كه غايت آنها منجر به »تكثر« و »افزايش 
فاصله فقير و غني« گردد، گرچه نفس فعاليت از جنس 

محرمات نباشد، اما در اقتصاد اسالمي مردود است. 
البته آنچه در خصوص تأثير تفاوت فرهنگي بر اصول 
اقتصاد اسالمي گفته ش��د، مبتني بر نظريات برخي 
محققان اقتصاد اسالمي اس��ت و چنانچه اشاره شد، 
برخي اقتصاددانان اس��المي، معتقد به مس��ئله فوق 
نيس��تند و به نظر مي رس��د موضوع اين نوشتار، بايد 
ميان اين دو گروه به بحث و ديالوگ گذاش��ته شود تا 
زمينه همگرايي بيشتر پيرامون ماهيت اقتصاد اسالمي 

فراهم شود. 
فرجامسخن

گرچه برخي نظري��ات اقتصادي كوش��يده اند تا با در 
نظر گرفتن مباني مش��تركي چ��ون »رفتار عقالني« 
يا »اصالت سود«، منش��أ واحدي براي همه رفتارهاي 
اقتصادي ابناي بشر تعريف نمايند، اما آنچه در عمل رخ 
مي دهد و نمونه هاي آن اشاره شد، نشان مي دهد عماًل 
چنين اتفاقي فارغ از تفاوت هاي فرهنگي و جهت گيري 

ارزشي انسان ها رخ نمي دهد. 
با توجه به اهميت دو مقوله فرهنگ و اقتصاد و تأثيرات 
كالن آنها بر وضعيت جامعه، مي توان ادعا كرد كه اين 
دو، بر يكديگر هم تأثيرات متقابل��ي دارند. در زمينه 
ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ، دو نظريه مطرح شده 
است؛ نگاه اول مبتني بر نظريات ماركس وبر است كه 
نقش فرهنگ را در مقايسه با اقتصاد، برجسته مي داند 
و اساساً اعتقاد دارد توسعه صنعتي در جوامعي كه به 
توسعه فرهنگي نرسيده اند اتفاق نخواهد افتاد. ديدگاه 
دوم كه ماركس به آن اعتق��اد دارد بر نقش اقتصاد بر 
ساخت فرهنگ جوامع تأكيد مي كند. از نظر ماركس، 
اقتصاد زيربن��اي اصلي هر جامعه اس��ت و فرهنگ و 
ساير موضوعات، مسائل روبنايي آن جامعه به حساب 
مي آيند. چه اقتصاد را مبناي فرهنگ دانس��ته و چه 
فرهنگ را منش��أ رفتارهاي اقتصادي بدانيم، مهم آن 
است كه اين دو مفهوم، در نهايت خاستگاه مشتركي 
دارند ك��ه همان »جامعه« اس��ت. توجه ب��ه جامعه و 
تفاوت هاي ميان افراد و ارزش ه��ا و منافع گروه هاي 
نقش آفرين در جوامع، مجموعاً ب��ه فرهنگ و اقتصاد 
شكل مي دهند و همانگونه كه نمي توان مسئله فرهنگ 
را فارغ از اقتصاد مورد تحليل ق��رار داد، در ارائه مدل 
و الگوي اقتصادي نمي توان ب��ه تفاوت هاي فرهنگي 

انسان ها بي توجهي كرد. 
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وابستگي »اقتصاد« و »فرهنگ« در بستر جامعه
نظاماقتصاديچهميزانبهفرهنگوابستهاست؟

فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به 
معناي هوايي است كه ما تنّفس مي كنيم؛ شما ناچار هوا 
را تنّفس مي كنيد، چه بخواهيد، چه نخواهيد؛ اگر اين هوا 
تميز باشد، آثاري دارد در بدن ش��ما؛ اگر اين هوا كثيف 
باشد، آثار ديگري دارد. فرهنگ يك كشور مثل هوا است؛ 
اگر درست باشد، آثاري دارد. االن درباره توليد داخلي حرف 
مي زديم؛ اگر بخواهيم مصرف توليدات داخلي به معناي 
واقعي كلمه تحّقق پيدا كند، بايد فرهنگ ]مصرف[ توليد 
داخلي در ذهن مردم جا بيفتد؛ اگر بخواهيم مردم اسراف 
نكنند، بايستي اين باور مردم بش��ود؛ اين يعني فرهنگ. 
فرهنگ يعني باورهاي مردم، ايمان مردم، عادات مردم، آن 
چيزهايي كه مردم در زندگي روزمره با آن سر و كار دائمي دارند و الهام بخش مردم در حركات 

و اعمال آنها است؛ فرهنگ اين است؛ اين پس خيلي اهميت دارد. 
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فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است
صراط

موسي نجفي، رئيس پژوهش��كده انديشه سياسي، انقالب و تمدن اس��المي پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي و نويس��نده كتاب تمدن رضوي درخصوص اينكه كت��اب »تمدن رضوي« مصداق 
كامل فلسفه شيعي و واليي تمدن است، اظهار داش��ت: كتاب »تمدن رضوي« مي تواند الگويي براي 
انقالب اسالمي باشد، زيرا ما امروز نهضت و نظام اس��المي داريم، بنابراين در اين كتاب تمدن اسالمي 
سير استعاليي و استكمالي دارد و اين امر طبيعي است كه جامعه اسالمي به هر ميزان كه در عرصه رشد 
و ترقي به سوي جامعيت و تماميت احكام جامعه اسالمي پيش برود احكام اسالمي بيشتر در جامعه به 
صورت فرهنگ بروز و ظهور مي يابد و در نهايت اين فرهنگ به تمدن تبديل مي شود. وي مسئله خالفت را 
بزرگ ترين اشكال و مانع در جامعه اسالمي آن دوران دانست و گفت: جامعه اسالمي در آن دوران پذيراي 
فرهنگ اسالمي بود، اما وجود خالفت مانع حركت و رسيدن فرهنگ اسالمي به مقصد نهايي به شمار 
مي رفت. موسي نجفي با بيان اينكه »كتاب تمدن رضوي« شامل پنج فصل مي شود، گفت: فصل هاي 
»كتاب تمدن رضوي« شامل مكتب سياسي امام، تمدن چيست، تمدن فرهنگ رضوي، مقايسه تمدن 

رضوي با تمدن نوين اسالمي و مهدوي و نقد جنگ تمدن هاي و بحث نقد تمدن غرب مي شود. 

موسينجفي:

 »تمدن رضوي« مصداق فلسفه شيعي است

درنگ

دكتر عماد افروغ در بررسي مشكالت پژوهش در حوزه علوم انساني، فقدان نگاه منسجم و منظومه اي 
را از مهم ترين مشكالتي دانست كه روند پژوهش علوم انساني با آن رو به روست. عضو هيئت علمي 
دانشگاه تهران گفت: متأسفانه ما نگاه منظومه اي نداريم، هم وقوعي اتصال در حين و عين تمايز نداريم، 
يا به سمت تمايز مفرط مي رويم يا ش��ايد در مقاطع و عرصه هايي مانند سياست و فرهنگ به سمت 
وحدت متصلب روي مي آوريم. هيچ  كدام دلخواه و مطلوب نيست. ما يك نگرش منظومه اي مي خواهيم 
كه مانند چتري همه حوزه هاي ما را در بربگيرد، ما فاقد آن چتر هستيم. منظومه اي ديدن يعني مراحل 
زيادي را پشت سر گذاشتن. تصور من اين است كه ما هنوزدر ابتداي راهيم. فقط اميدواريم در مسير 
باشيم، اما متأسفانه عالئمي نمي بينيم كه در مسير باش��يم، تنها اميدواريم. وي همچنين در بخش 
ديگري از سخنان خود در بررسي موانع »پژوهش« و جايگاه اين مسئله در كشور چنين گفت: درباره 
اينكه چرا آن جايگاهي كه پژوهش بايد داشته باش��د را ندارد، بخشي از آن مربوط به خود پژوهش و 
پژوهشگران و روش هاي پژوهشي است و بخشي از آن مربوط به نگاه طفيلي و تبعي در عمل است كه 
باالدستي ها به پژوهش دارند. هم خود پژوهش را بايد مورد سؤال قرار داد و هم نوع نگاهي كه صاحبان 
قدرت به پژوهش دارند. مملكت اگر بخواهد رشد و پيش��رفت كند و برون رفتي از دردها  و مسائل آن 
داشته باشد، بدون پژوهش امكان پذير نيست، اما چه پژوهشي؟ پژوهشي كه مسئله مند است، نيازمحور 
است و دردي از مردم را درمان مي كند. آن وقت است كه بايد ديد كه پژوهش جايگاه خود را پيدا مي كند 
يا خير؟ اگر دانشگاه كاربردي شود و از اين وضعيت فرماليستي و منجمد خارج شود و دانش هم رافع نياز 

باشد، آن وقت يك ديالكتيكي از آموزش و پژوهش و رفع نيازها و كارآمدي ها خواهيم داشت.

عمادافروغ:
نگرش منظومه اي به علوم انساني نياز امروز ماست 

ديدگاه

همايش »تشيع علوي و تشيع صفوي« نگاهي انتقادي به روايت شريعتي 
به همت پژوهشكده مطالعات اجتماعي برگزار مي ش��ود.  به گزارش 
»جوان« در اين همايش اساتيدي چون قادر فاضلي، سيدمحمد امين 
قانعي راد، قاسم پورحسن، حسن محدثي، محمدحسين بادامچي، داوود 
مهدوي زادگان، محمد توكل، محمدعلي مرادي، بيژن عبدالكريمي، 
محمدباقر تاج الدين، آيدين ابراهيمي، رحيم محمدي، س��يدمحمد 
ميرسندسي، سيد جوادميري و محمدرضا زمردي سخنراني مي كنند. 
اين همايش روز شنبه نهم دي ماه از ساعت ۹ تا ۲0 در سالن حكمت 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي شود.

بانگاهانتقاديبهروايتشريعتي
همايش »تشيع علوي و تشيع صفوي« برگزار مي شود

رويداد

كتاب تاريخ فرهنگ و تمدن اس��المي در گروه پژوهشي تاريخ و 
تمدن اسالمي دانشگاه معارف اسالمي و به قلم دكتر سيدرضي 

موسوي گيالني منتشر شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از طليعه، بحث و گفت وگوي علمي درباره 
جايگاه هنر در تمدن اس��المي و احكام و عوارض آن، از چند منظر 
براي جامعه اسالمي و انقالبي ما ضرورت و اهميت دارد و درنگ را بر 
انديشه و قلم تحميل مي كند؛ از يك سو شاخصه هاي اثر هنري است 
كه جايگاهي ممتاز به هنر مي دهد. يكي از مهم ترين شاخصه هاي هنر 
»كاربردي بودن« آن اس��ت به طوري كه در يك سو سفارش دهنده 
حضور دارد و در س��وي ديگر مخاطب. دوم »قابليت هاي تكثيري« 
هنر اس��ت كه گاهي آن  را در كسوت يك رس��انه معرفي مي نمايد. 
»صراحت«، »سرعت انتقال« و »موجزگويي« از جمله ديگر شاخصه هاي هنر است. معاونت پژوهش 
دانشگاه معارف اسالمي در راستاي تخصصي و هدفمند سازي متون درسي معارف اسالمي و رعايت اصل 
تناسب كتاب در اين دروس با رشته تحصيلي دانشجويان عزيز، اقدام به تدوين كتبي با موضوع تاريخ 
فرهنگ و تمدن اسالمي در رشته ها و گرايش هاي مختلف دانشگاهي كرده است؛ از جمله، پژوهش حاضر 
است كه به همت گروه پژوهشي تاريخ و تمدن اسالمي و با قلم دكتر سيد رضي موسوي گيالني و دستياران 
ايشان صورت پذيرفته است. نگارنده در بخش اول اين جستار و پس از بيان كليات و تعريف مفاهيم، به 
بيان بحث با اهميت و اساسي هنر و زيبايي از منظر قرآن و سنت و هنر و معماري از ديدگاه علوم اسالمي 
پرداخته است. در پايان بخش اول كتاب با طرح بحث گونه  شناسي هنر و معماري اسالمي، زمينه و مقدمه 
مناسب براي ورود به بخش دوم كتاب فراهم مي شود. در اين قسمت از موضوعاتي نظير شكل و محتوا در 
هنر اسالمي، نسبت ميان هنر اسالمي با هنر يونان و روم، بيزانس و ايران پيش از اسالم، تأثير جغرافيا و 

سرزمين بر هنر اسالمي، سبك ها و هنرهاي سازگار با تعاليم اسالم و... سخن به ميان آمده است. 

کتاب تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی منتشر شد
كتابانديشه


